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 اصَعَو ٌريبك ران ُدقْؤَم هيف «ُليمَجَو ٌفيطَنٌنَْ ُهدْذِع؛ّيَحلا ُواَبَخ ديرَ

 قورش َلّبَق ٌديرف ُلِزْنَي ؛مْوَي لك ٌةَريثَك ٍنيحَط ٌُساكَأَو ,ٌةليوط ُةّيِبْشُح

 اطال سل ِهنْرُق ىلإ ٍسْمّشلا

 .ًازهاج َرْبُخلا َنودجَي يملا ُلْمَأ وحْصَي امَدْنِع

 َوُحْضَي نأ َلْبَق رْبخلا َرُضَحُي ْنَأ ُبِجي حلا وأ ُدْرَبلا ُهّمُهَي ال ٌديرف
 ؟؟فّيَك .ْنكلو للا يفِزاََخ َرَهْشَأ َنوكَي نأ ُديُِي دير ُوابحلا تملا

 اك ُمَنْصَي الاس ٌراّبخلا ٌنكَلَو' ابّيط اْبُخ ُعَنْصَي َوُه

 ؟ةولَبلا يف ٍزاَبَح ُرْهْشَأ ُِحْصُي َتْيَع

 (1) لوألا مويلا 2





0 0 5-7 82 0 578 202 7 2 

 .افيغَر ٌعنَص ةنال ةزئاج ّذخا هنا ديرف َملَح «ٌمَئاَن وهَو ءلّيللا يف
 هتك 1 د را ردم رجم 0 ردا رج
 ٍرْبكا ةزئاج ٌديرف َحبَرف ٍِنرْفلا َّنِم رّبكا راص ىتح َرْدكو َرّدَكو ردك

 .ٍدلَبلا يف ٍِفيغَر
3 9 :5 0 2 

 :ٌركفي َوَهَو ِهِمْوَن ْنِم ٌديرف احص

 ا ْ 7
 .«ِزيخ ٍفيغَر ٍربكا ٌبحاص ٌديرف»

 (2):لوالا موّيلا 4





 .ريبكلا َُفيِغَر ٌعَنْصَيَس مْوَيِلاَف ءٍةَعْرُسب ِنْقلا ىلإ َمْوَيلا ٌديرف َلَر
 .ًازيبك ام ٌليِمُرَيُو ؛ًاريبك ٍنيحَط سيك رض
 :فيشالا عفقتيل ةريمخلا تاه ورانا سطل كلك

 :َنَجَعَو َنِجَ
 .ِنْرُقلا يف َةَنيِجَعلا ٌعَضَو م

 .ًاقورُحَم َريبكلا ُةَفيعَر 0 ءنْرْقلا ىلإ ٍةَعّرُسِب ُضُكَر

 !اّكفَو ٌديرَف َبّجَعَت
 .ًاليظ ناك هطلت 5فيغكلا قرتكلا اذان

 كفو تيب ىلإ داع
0 

 و 6 -

 .ٍناّبَح نيش حبصاَو دَلَبلا ىف فيغَر ريكا نصا اع





 رخخلا «ريبكلا فيغو يف نكي لاز ام ومو ءْوتلا يرش زاكخلا لَو

 قفاضأو «ءاملاب َنحَطلا َطَلَخ .ًاريبك ٍءام َليِمْريَو ءنيحّملا َنم ِنْيَسيك

 ٌكيغَرلا عِندَ ةَيمَحلا
 ٍنْرْفلا يف َنيِجَعلا ٌعَضَو .ُهادّي ْتَّبِعَت ىّتح َنَحَعو َنَجَعو َنَحَع

 .قيغُرلا ُرظَتْنَيَو ُءيِجَيَو ُحورَي ِناّكُدلا يف يشُمَي راص . القلق ارظتناو

 َتْلَعَف اذام ءوأآ» . ًاتيجَع َلاز ام قيغُرلا نأ كوم ِنْرْقلا ٍلخاد ىلإ َرَطَ

 .ءلما نم افْضِنَوًاليمرَبٌعَضَأ ادع ًاليلق لال | ناك امّبُر ؟؟ُديرَف اي ّنآلا

 خا :نحلا ناكش لك هلع لكني ,قيغو زيكا قضأ 3 فدي 0

 .«دّليلا ض وانك يشأ





 ّنِم ِنْيَسيك ٌعْضَيَو ُةبَتْنَيَس َمْويِلا .ِهنْرُف ىلإ ٌديرَف ُراّبحلا مْوَيلا ٌعَرْسأ

 ءانااشمل فلا رمح ءاملا َنِمًافْضِنَوًاليِمرَيَو ٍنيحّملا

 بت ىَنَح َنَجَعَو َنَجَع ,ةَريمَخلا فاضأَو

 َلِخادَرَنمَن ًاليلق َرَطَتْنا . نقلا ابلسنا فيسك

 ..ٌقْفَصُي َحارَو ٌديرَف َحِرَف .ُحفَتْنَي ُهَفيْعَر َدَجَو ءِنْرْقلا
 ؟ُتُدْحَي اذام ... ْنكَلَو

 ىثح [ريثك قتلا :عفتْفَيَو فيو كفي هلإ "اذه ام
 .ٍناَكّدلا ّلُك يف ِرْبُخلا ٌمطِق ٌتَراطَو َرَجَقْا

 َنِمةريبكُةيَمك َعَضَو هنأ َرَكَذَتَو ًاريثك ٌديرف َنْرَح
 :ٌلوقَي وُهَو هتّْيَب ىلإ داع .ةَريمخلا
 :(مجتا نأ ثحح.:ئرحا هرم لواخا دغر

 عبارلا مويلا 0





 ؛ٌةَريِبُك ةنيجغ عضو ةّريمْكلاَو الاوز قيهكلا ةيرك ندَح ٌمَويِلا

 كلا ااياست ار

 سر هك راس يشجب يوري نقأ لفل ياواوات

 .لزَم ىلع نّكلا قم ترقق مك .ًاليلق زكتتا
 .ُصُقْرَيَو ُقْفَصُي َحارَو هلخادب رن

 ,نويقلا تيعزلا لوك نأ ةيرن زانغلا واخ

 . كلا يف نيكل ال1: ةوش جم لكما ذاب

 ا .دبلا يف ٍفيَر رك لكَ ينودعاس اًَاعت» يدانُي عار

 5 ذيغَو رَبكأ ىلع اوُجَرَكَي نأ َنوديرُي ُدالوألا َعَرْسأ

 ,هتولكاب ارواشو قيغكلا ةالألا لكك

 (1) سماخلا مويلا 2





 البلك يرق اوكا ووو نكات هلك لك زاصم هيت ديار كاك

 هنكَلَو ,ىََتحا هَقيغَر َنآل ًاليلق ٌديرَف َنْرَح ٍفيِغَو ُربْكأ ىَقَتْخا ىّتح

 .ِّيَطلا يع اولكأ َدالْوألا آل ًاريثك حرف

 َمعْطَأَو ٍفيَر َرَبُكَأ رَبَح هنأ ِدّلَبلا يف ِزاَبَح ُرَهْشَأ ديره ُدابَحلا َنآلا

 ل ّيحلا َدالؤأ

 (2) سماخلا مويلا 14

 2 رههققتتج ١"





 َعَنَص هنا ةَراج َدَحأ هنأ ةيرف َمَلَح
 .ًاريبك ًافيغَر

 .ُةادَي ْتَبعَت ىّتح َنَجَعو َنَحَع .ًاقورُحَم َريبكلا ُةَفيْغَر ىأَر



 ا

 اوراَصَو َفيغُرلا ُدالوَأْلاَلَمَح َّرَجَقْنا ىّنح ًاريثك ٌفيغَرلا َحَفَتْنا
 م عوم

 .هتولكاَي

 .دلَتلا ىف زاَيَخ ٌرَهَشَأ ديف ُراّبَخلا
 ت77



 يحلا :يناثلا روحملا

 ناتحلا تالا ترك

 نابخلا :ةيصخشلا -

 اك
 برق :ناكملا -

 ضيبأ  :نوللا -
 نبخلا فيغر :مولعلا -

 ةلواحملاو ةرياثملا :كولسلا -


